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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Menurut Robbins and Judge (2013: 237), hierarki kebutuhan 

manusia menurut Abraham Maslow adalah: 

Maslow hypotesized that within every human being, there exists a 
hierarchy of five needs which are physiological needs, safety needs, social needs, 
esteem, and self-actualization needs. 

 
Berdasarkan Maslow, kebutuhan manusia terbagi menjadi lima 

kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan 

sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Kebutuhan yang utama adalah pemenuhan kebutuhan jasmani yaitu makanan 

dan minuman.  

TABEL 1 
Jumlah Penduduk Jakarta Utara 

Menurut Kecamatan, 2010 dan 2013 
 

Uraian Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2) 

2010 2013 2010 2013 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Penjaringan 306.456 327.678 6.749 7.217 
2. Pademangan 149.809 158.615 12.569 13.308 
3. Tanjung Priok 375.276 389.546 16.666 17.300 
4. Koja 288.091 303.737 23.509 24.786 
5. Kelapa Gading 154.692 156.380 10.405 10.519 
6. Cilincing 371.335 397.023 9.354 10.001 

Jumlah 1.645.659 1.732.979 11.221 11.816 
Sumber: SP 2010 dan Hasil Proyeksi 2013, BPS 
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Penduduk Jakarta Utara tahun 2013 menurut proyeksi penduduk 

berjumlah 1.731.979 jiwa, meningkat 87.320 jiwa jika dibandingan dengan 

hasil Sensus Penduduk 2010. Hal ini menjadi salah satu faktor 

berkembangnya industri makanan dan minuman di Jakarta Utara, karena 

semakin banyak penduduk disuatu daerah, maka permintaan terhadap 

makanan dan minuman akan terus meningkat. Berdasarkan data di atas, 

dapat disimpulkan bahwa restoran sebagai penyedia makanan dan minuman 

dapat memenuhi kebutuhan pokok dari penduduk di daerah Jakarta Utara. 

TABEL 2 
Nilai PDRB Jakarta Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 

Menurut Lapangan Usaha, 2011-2012 
 

Lapangan Usaha 

Nilai 
(Miliar Rp.) 

Laju 
Pertumbuhan 

(%) 

Sumber 
Pertumbuhan 

(%) 
2011 2012 2011 2012 2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Pertanian 94,55 96,10 1,43 1,65 0,01 
2. Industri Pengolahan 32.029,32 33.087,70 3,51 3,30 2,55 
3. Listrik, Gas, dan Air 

Bersih 
1.170,26 1.216,77 5,11 3,97 0,15 

4. Konstruksi 7.519,94 8.96,21 7,93 7,66 0,63 
5. Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 
14.962,48 16.126,83 7,87 7,78 1,11 

6. Pengangkutan dan 
Komunikasi 

12.157,55 13.276,62 11,46 9,20 0,75 

7. Keuangan, Persewaan, 
dan Jasa Perusahaan 

4.169,72 4.394,60 5,23 5,39 0,34 

8. Jasa-jasa 5.942,92 6.443,10 7,54 8,42 0,47 
PDRB 78.046,74 82.737,93 6,36 6,01 6,01 
Sumber: BPS Jakarta Utara (2012) 

Dari laporan data BPS diatas, untuk periode 2011 dan 2012, tiga 

sektor utama yang mendorong atau yang menjadi sumber utama 

pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara pada tahun 2012 adalah sektor industri 

pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor 

pengangkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
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menempati posisi kedua yang mengalami pertumbuhan sebanyak 7,78% 

pada tahun 2012. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan yang menjadi salah satu 

pendorong atau sumber utama pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara pada 

tahun 2012, dimana sektor ini memberikan sumbangan kedua terbesar 

terhadap total pertumbuhan PDRB sebesar 1,11%, sehingga dapat dilihat 

industri rumah makan memiliki potensi yang besar. 

Di masa globalisasi ini perubahan gaya hidup menjadi faktor pemicu 

terjadinya perubahan pola konsumsi makanan dan minuman. Salah satu 

usaha dibidang makanan dan minuman yang mulai berkembang khususnya 

di Jakarta adalah usaha kedai kopi atau coffee shop.  Hal ini terbukti dengan 

semakin banyaknya café yang dikemas eksklusif khusus untuk menikmati 

minuman kopi. Menurut Miller (2009), dahulu orang pergi ke sebuah coffee 

shop untuk membahas urusan luar negeri, untuk terlibat dalam sebuah bisnis, 

atau hanya untuk menikmati percakapan yang terjadi di sebuah kedai kopi. 

Bukan hanya untuk kopi orang rela membayar dengan mahal, tapi karena 

kopi tersebut disajikan di tempat mereka dapat menenangkan pikiran dan 

hati mereka. Dengan semakin padatnya waktu bekerja, masyarakat semakin 

sibuk sehingga mendorong pemilihan makanan dan minuman  dengan 

penyajian lebih praktis namun tetap menarik dan beragam. Kesibukan 

masyarakat juga mempengaruhi kebutuhan konsumsi makanan atau 

minuman yang dapat menstimulasi energi, salah satunya dengan kopi. 

Menurut Warshowsky & Oumano (2010: 77) kafein yang terdapat dalam 
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secangkir kopi dapat merangsang adanya ledakan energi dan meningkatkan 

ketajaman mental.  

Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2013), 

sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan 

Vietnam, Indonesia mampu memproduksi sedikitnya 748 ribu ton atau 6,6% 

dari produksi kopi dunia pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, produksi 

kopi robusta mencapai lebih dari 601 ribu ton (80,4%) dan produksi kopi 

arabika mencapai lebih dari 147 ribu ton (19,6%). Saat ini, industri 

pengolahan kopi merupakan salah satu industri prioritas yang terus 

dikembangkan. Mentri Perindustrian mengharapkan, industri pengolahan 

kopi dapat melakukan diversifikasi produk, sehingga dengan begitu sebagai 

produsen kopi dunia Indonesia dapat meningkatkan konsumsi kopi 

domestiknya. Menurut Sekjend Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran 

Indonesia (2013), bisnis coffee shop dan restoran tumbuh sebesar 15-20% 

pertahunnya.  

Menurut Bloomberg (2014), permintaan akan kopi Indonesia 

diperkirakan akan naik menjadi 400 ribu metrik ton pada tahun 2016. 

Populasi yang terus meningkat, pendapatan per kapita meningkat dan gaya 

hidup yang membaik, menjadikan pangsa produksi arabika akan naik 

menjadi 25 persen dalam tiga tahun. Menurut International Coffee 

Organization (ICO), Indonesia merupakan konsumen kopi ke delapan 

terbesar di dunia pada tahun 2012. Konsumsi telah meningkat dengan cepat, 

rata-rata pertumbuhan 6,6% sejak tahun 2000 menurut ICO yang berbasis di 
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London. Dengan populasi hampir 250 juta, konsumsi per kapita kurang dari 

1 kilogarm per orang, dan menunjukkan potensi yang signifikan untuk 

pertumbuhan lebih lanjut. 

Menurut National Coffee Association (2012), kopi dikonsumsi oleh 

berbagai kalangan usia. Peminum kopi terbanyak hingga saat ini masih 

ditempati oleh usia 25 – 45 tahun. Dari kelompok usia tersebut 72% berasal 

dari laki-laki dan sisanya sebanyak 28% adalah wanita. Namun, pengaruh 

gaya hidup serta maraknya café  atau restoran yang mengolah kopi menjadi 

berbagai minuman menarik membuat persentase remaja dan dewasa muda 

sebagai konsumen kopi semakin meningkat. Pada tahun 2012, 40% dari usia 

18 – 24 tahun mengkonsumsi kopi setiap hari, meingkat dari 31% pada tahun 

2010.  

TABEL 3 
Konsumsi Rata-rata per Kapita Bahan Makanan di Indonesia, 2009 – 2013 

 

No Bahan 
Makanan 

Tahun Rata-rata 
Pertumbuha

n (%) 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Beras 91.302 90.155 89.477 87.235 85.514 -1.62 
2. Cabe merah 15.226 15.278 14.965 16.529 14.235 -1.28 
3. Telur ayam ras 5.840 6.726 6.622 6.518 6.153 1.61 
4. Daging ayam 3.076 3.546 3.650 3.494 3.650 4.60 
5. Tahu 7.039 6.987 7.404 6.987 7.039 0.09 
6. Tempe 7.039 6.935 7.300 7.091 7.091 0.23 
7. Kelapa 8.656 8.291 7.456 6.935 6.101 -8.33 
8. Teh 6.414 6.883 6.570 5.162 6.153 0.13 
9. Kopi 11.836 12.879 13.661 10.637 13.714 5.42 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (2013) 

Menurut data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata konsumsi kopi di 

Indonesia terus berkembang sebesar 5,42 %, merupakan nilai yang paling 

tinggi di antara bahan makanan lainnya. Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa . Konsumsi dan produksi kopi di Indonesia memiliki potensi yang 
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besar untuk terus berkembang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

pendapatan membuat gaya hidup yang terus membaik, mengidentifikasikan 

bahwa kemungkinan berkembangnya konsumsi kopi di Indonesia terus 

bertambah. 

Hal tersebut memacu para pelaku bisnis restoran atau rumah makan 

untuk menawarkan suatu hal yang unik dan baru untuk menarik konsumen di 

Indonesia. Untuk mengakomodasi keinginan dari masyarakat modern 

dibutuhkan adanya coffee shop yang tidak hanya menjual produk namun 

menjual kenyamanan. Beberapa konsumen menunjukkan ketertarikan 

kepada café atau coffee shop yang menawarkan keunikan atau adanya 

produk alternatif (Jollifee: 2010). Coffee shop adalah usaha yang menjual 

beragam menu minuman dengan bahan dasar kopi.  

Menurut The Jakarta Post (2012), kopi berkembang menjadi gaya 

hidup dengan bertumbuhnya café dan toko yang mengkhususkan dirinya 

dalam menjual kopi. Kopi telah menjadi seni kuliner di Indoensia sebagai 

pergerakan gaya hidup yang cukup besar di Indonesia. Dengan misi 

mempromosikan kopi Indonesia, semakin banyak pengusaha yang 

mendirikan usaha di bidang kopi, mereka bereksperimen terus-menerus 

untuk mendapatkan produk kopi terbaik. Dari sini, dapat dilihat terbukanya 

jalan bagi pengusaha untuk membuka usaha kopi karena tren pencinta kopi 

yang tidak akan berhenti. 

Beberapa alasan tersebut menginspirasi penulis untuk mendirikan 

sebuah yang bergerak dalam bidang coffee shop yang dinamakan Split Beans 
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Coffee Shop. Split Beans Coffee Shop direncanakan berlokasi di Ruko Crown 

Golf, Blok D No. 12, di kawasan Pantai Indah Kapuk, kecamatan 

Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini dipilih karena daerah Pantai Indah 

Kapuk adalah tempat yang sedang berkembang. 

Split Beans Coffee Shop adalah sebuah konsep bisnis coffee shop 

yang hadir dengan menawarkan berbagai macam minuman dengan bahan 

dasar kopi, dengan variasi minuman dingin dan hangat, selain itu Split Beans 

Coffee Shop juga menawarkan berbagai minuman non-caffeine yang dapat 

dikonsumsi oleh semua golongan usia konsumen. Split Beans Coffee Shop 

merupakan bisnis yang tidak hanya mengutamakan produk yang dijual 

namun kenyamanan konsumen dengan memberikan nuansa yang nyaman 

bagi konsumen. Bisnis coffee shop ini didesain dengan konsep interior yang 

sederhana namun menarik, dengan mengambil konsep simplicity 

contemporary, coffee shop ini dirancang tidak hanya sekedar untuk tempat 

makan atau minum, namun juga sebagai tempat konsumen untuk 

bersosialisasi. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan bisnis ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan 

utama (major objectives) dan sub tujuan (minor objectives), sebagai berikut: 

1. Tujuan Utama 

a. Memberikan hasil analisa layak atau tidaknya usaha yang akan 

dibangun. 
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b. Menganalisis rencana pembuatan Split Beans Coffee Shop secara 

lengkap sesuai dengan modal yang tersedia dan pengaruh terhadap 

tingkat keberhasilannya. 

c. Mengungkapkan berbagai aspek yang mempengaruhi rencana bisnis 

ini seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek 

manajemen, dan aspek finansial. 

2. Sub Tujuan 

a. Menyediakan sarana dan memberikan pelayanan yang nyaman bagi 

konsumen. 

b. Menciptaan lapangan pekerjaan serta memberikan dampak positif 

bagi masyarakat sekitar. 

c. Meningkatkan pertumbuhan pemukiman Pantai Indah Kapuk, dan 

bersaing dengan usaha sejenis di daerah tersebut. 

 

C. Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi kelayakan 

bisnis ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer menurut Sekaran & Bougie (2013: 113) 

Primary data refer to information obtained first-hand by the researcher 
on the variables of interest for the specific purpose of the study. 
 

   Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

terhadap variabel mengenai minat untuk tujuan khusus dari penelitian 

tersebut. Pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung dan 
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kuesioner, dengan tujuan memperoleh data demografis dan psikografis 

responden. 

a. Metode Observasi 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 130), observasi adalah : 

Observation concerns the planned watching, recording, 
analysis, and interpretation of behavior, actions, or event. 
 
Pengumpulan data menggunakan observasi menyangkut 

kegiatan melihat, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan 

suatu perilaku, tindakan, atau suatu kejadian yang telah 

direncankan. Peneliti melakukan tinjauan secara langsung terhadap 

kompetitor utama dari bisnis Split Beans Coffee Shop yang 

berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selain itu, peneliti 

juga meninjau langsung lokasi investasi yang dipilih.  

Metode observasi merupakan metode pengumpulan 

informasi berupa lokasi dan luas tempat usaha, harga sewa dan 

metode pembayaran, dan biaya peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan. Observasi dilakukan langsung oleh pengusaha dan 

dibantu oleh informan yaitu pemilik dari ruko yang menyewakan 

rukonya. Metode observasi di lakukan di lokasi tempat usaha yaitu 

Pantai Indah Kapuk. Observasi dilakukan pada tanggal 12 Agustus 

2014.  

b. Metode Survey dengan Kuesioner 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 147), kuesioner adalah : 

A preformulated written set of questions to which respondents 
record their answer, usually within rather closely defined alternatives. 
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Pengumpulan data menggunakan kuesioner merupakan 

sebuah kumpulan pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden dimana responden mencatat jawaban mereka, dengan 

tujuan mengetahui minat pasar terhadap usaha yang akan 

dibangun.  

Metode kuesioner ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

berupa jawaban dari responden mengenai pernyataan-pernyataan 

yang ditulis yang berhubungan dengan penelitian. Metode 

kuesioner ini merupakan salah satu cara pengumpulkan data yang 

efisien. Kuesioner yang dibuat bersifat deskriptif guna untuk 

mengetahui terget pasar dan minat responden terhadap Split Beans 

Coffee Shop. Terget responden yang akan menjawab pernyataan 

dari pangsa pasar Split Beans Coffee Shop merupakan pengunjung 

Pantai Indah Kapuk pada golongan usia peminum kopi terbanyak 

yaitu 25 – 45 tahun. Penyebaran kuesioner dilakukan di beberapa 

rumah makan di Pantai Indah Kapuk pada kurun waktu dua bulan 

pada bulan Oktober sampai dengan November 2014. Hal ini 

disesuaikan dengan tujuan dibuatnya usaha ini, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan pasar untuk dapat menikmati kopi dan untuk 

dapat bersosialiasi dalam sebuah coffee shop. Dipilihnya kuesioner, 

dikarenakan pengumpulan data yang diperlukan relatif singkat dan 

dapat mencakup banyak responden. 
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Tipe kuesioner yang digunakan menurut Sekaran dan 

Bougie (2013) merupakan personally administrated 

questionnaires, dimana survei kuesioner yang disebar kepada 

masyarakat area lokal calon dibangunnya usaha di area tersebut. 

Tipe kuesioner ini memiliki keunggulan dimana kuesioner yang 

dikumpulkan hanya memerlukan waktu yang relatif cepat dan 

responden lebih mudah untuk menangkap makna dari pernyataan 

yang diajukan secara pribadi kepada responden. Menurut Sekaran 

dan Bougie (2013), skala kuesioner adalah sebuah alat atau 

mekanisme yang digunakan masing-masing individual untuk dapat 

menjawab dan membedakan antara variabel yang satu dengan yang 

lain dengan tujuan memberikan perhatian khusus pada 

pembelajaran studi usaha ini. Skala yang digunakan dalam 

pembuatan kuesioner adalah Likert Scale yang merupakan skala 

yang didesain untuk mengetahui apakah responden setuju atau 

tidak dengan pernyataan yang diberikan. Dalam likert scale dipilih 

perpaduan antara Interval Scale dengan Ratio Scale. 

Ratio Scale menurut Sekaran dan Bougie (2013), adalah 

sebuah pilihan skala yang digunakan untuk menentukan tingkat 

dan porsi tertentu antara sejumlah unsur-unsur. Sebagai contoh, di 

dalam pertanyaan mengenai aspek demografis, pertanyaan pilihan 

seperti rentang pendapatan dalam sebulan, apakah dibawah Rp 

5.000.000, atau diantara Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000, dan 
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seterusnya. Hasil penghitungan dari aspek demografis ini 

menggunakan analisis frekuensi yang memberikan persentase 

masing-masing kategori yang tertinggi dan terendah dari hasil 

tersebut, dan kemudian dapat dikelompokan golongan mana yang 

akan menjadi pangsa pasar dari Split Beans Coffee Shop. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), Interval Scale adalah 

sebuah skala yang digunakan dengan jarak yang dapat menentukan 

pendapat atau jawaban konsumen melalui interval angka yang 

diberikan, tiap angka memiliki makna tertentu, sebagai contoh 1 

untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk agak tidak 

setuju, dan seterusnya. Hasil angka yang didapatkan akan dihitung 

berdasarkan pada nilai tengah atau mean yang dapat menentukan 

apakah variabel pernyataan tersebut disetujui atau tidak. Skala ini 

digunakan untuk menilai dan menentukan marketing mix (8P) yang 

dimiliki dan akan disediakan oleh Split Beans Coffee Shop. 

Kuesioner penelitian studi kelayakan bisnis ini terbagi 

menjadi tiga bagian kategori, yaitu profil responden yang berisikan 

empat buah pertanyaan, kondisi pasar yang berisi enam buah 

pertanyaan, dan kategori baur pemasaran sebanyak 43 pernyataan 

mengenai pendapat responden yang terbagi dan dikelompokkan 

pada masing-masing marketing mix (product, price, programming, 

people, packaging, place, partnership, promotion) yang sudah 
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mencakup segala isi yang diperlukan terhadap usaha Split Beans 

Coffee Shop. 

Pengolahan kuesioner ini dinilai dengan analisis reliabilitas 

dan validitas. Menurut Sekaran & Bougie (2013: 225), validitas 

adalah: 

Validity is a test of how well an instrument that is used 
measure the concept it is used to measure. 

 
Validitas adalah tes seberapa baik suatu instrumen yang 

digunakan untuk mengukur suatu konsep itu digunakan untuk 

mengukur. Menurut Priyanto (2013: 31), reliabilitas adalah: 

Suatu alat pengukur dikatakan reliable bila alat itu dalam 

mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 

menunjukkan hasil yang sama. 

Berdasarkan teori di atas, dilakukan uji reliabilitas dengan 

alat ukur Cronbach’s Alpha yang merupakan koefisien reliabilitas 

yang menunjukkan hubungan korelasi antara item dalam 

kuesioner. Menurut Sekaran & Bougie (2013: 293), pengambilan 

keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1) Cronbach’s Alpha < 0,60 = reliabilitas buruk 

2) Cronbach’s Alpha 0,60 – 0,80 = reliabilitas diterima 

3) Cronbach’s Alpha > 0,80 = reliabilitas  baik. 

c. Metode Sampling 

Menurut Hair et al. (2007: 170-171), sample adalah: 

A sample is a relatively small subset of the population. A 
sample must be representative of the population from which it is drawn. 
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Sampel adalah bagian yang relatif kecil yang diambil dari 

sebuah populasi. Sebuah sampel harus dapat mewakili populasi 

dari mana diambil. Dengan kata lain, sampel harus dapat 

mencerminkan karakteristik dari populasi, sehingga dapat 

meminimalkan kesalahan yang terkait dengan pengambilan 

sampel. 

Metode pengambilan sampel atau sampling dibagi menjadi 

dua, menurut Hair et al. (2007: 175-182), yaitu: 

1) Probability Sampling 

Probability sampling biasa digunakan dalam metode 

penelitian kuantitatif yang didasarkan pada premis. Yang 

termasuk dalam metode probability sampling, antara lain: 

a. Simple Random Sampling 

Simple random sampling adalah metode sampling 

sederhana yang memberikan setiap elemen dari 

populasi yang dituju probabilitas yang sama untuk 

terpilih menjadi sampel. Sampel dipilih secara acak 

tanpa mempertimbangkan perbedaan dari setiap 

individu dari populasi. 

b. Systematic Sampling 

Systematic sampling adalah proses yang melibatkan 

pemilihan sampel menggunakan interval, yang 
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menjadi sebuah kerangka di mana sampel dipilih 

sesuai interval elemen ke-n dari populasi.  

c. Stratified Sampling 

Dalam stratified sampling peneliti harus membuat 

mengelompokkan populasi menjadi subkelompok 

yang relatif homogen dalam kerangka yang berbeda 

dan tidak tumpang tinding, yang disebut sebagai 

strata. Peneliti biasanya melakukan stratifikasi 

berdasarkan beberapa criteria yang telah 

ditentukan. 

d. Cluster Samplinng 

Dalam cluster sampling, populasi sasaran 

dipandang terdiri dari kelompok-kelompok 

heterogen yang disebut cluster. Contoh dari cluster 

adalah kelompok etnis, perusahaan, rumah tangga, 

unit binis dan wilayah geografis. 

e. Multi-stage Sampling 

Multi-stage sampling melibatkan tahapan dalam 

pemilihan sampel. Dalam metode sampling ini 

dapat menggabungkan metode sampling lain seperti 

simple random sampling, cluster sampling, dll. 
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2) Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling biasa digunakan dalam penelitian 

kualitatif. Dengan metode sampling nonprobabiliy, 

pemilihan unsur-unsur dalam sampel ditentukan oleh 

peneliti. Yang termasuk dalam nonprobability sampling, 

antara lain: 

a. Convenience Sampling 

Convenience sampling melibatkan pemilihan 

elemen sampel yang paling tersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitan dan terhadap 

individu yang dapat memberikan informasi yang 

diperlukan. Dalam metode ini, peniliti sudah 

memperkirakan calon-calon yang cocok menjadi 

sampel dari penelitian. 

b. Judgement Sampling 

Judgement sampling dapat disebut sebagai sampel 

purposive, yang melibatkan pemilihan elemen 

dalam sampel untuk tujuan tertentu. Unsur sampel 

dipilih karena peneliti percaya bahwa sampel yang 

dipilih dapat mewakili populasi sasaran. Contoh 

dari sampel judgement adalah kelompok ahli 

dengan pengetahuan tertentu mengenai suatu hal. 

 



	   17	  

c. Quota Sampling 

Quota sampling hampir sama dengan stratified 

sampling. Tujuannya adalah untuk mencapai total 

sampel untuk mewakili proporsional dari strata 

target populasi. Yang membedakan dari stratified 

sampling adalah dalam pemilihan elemen sampel 

dilakukan secara convenience atau berdasarkan 

kenyamanan. 

d. Snowball Sampling 

Snowball sampling disebut juga sebagai sampel 

rujukan yang pada awal pemilihan responden 

dipilih melalui metode probabilitas. Kemudian 

peneliti menggunakan responden awal untuk 

mengidentifikasi responden lainnya dalam populasi 

target. Proses ini berlanjut sampai ukuran sampel 

yang diperlukan tercapai.  

Metode sampling yang digunakan adalah dengan 

conveniece sampling yaitu sebuah metode dimana sample yang 

diambil berdasarkan kenyamanan (Hair, Bush & Ortinau, 2009). 

Menurut Hair, Bush & Ortinau (2009: 322) populasi target pasar 

adalah sama dan individu yang diwawancarai sama dengan 

keseluruhan populasi dengan target yang ditentukan. Responden 

merupakan para konsumen yang berada di restoran di kawasan 
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Pantai Indah Kapuk. Peneliti telah mengidentifikasi kriteria yang 

diperlukan untuk menjadi perwakilan dari populasi. Metode ini 

menggunakan kuesioner sebagai metode pembantu yang dapat 

mewakili masyarakat sekitar sebagai calon konsumen Split Beans 

Coffee Shop. 

Berdasarkan pernyataan Hair et al. (2006), kuesioner yang 

dibutuhkan adalah sebanyak 215 kuesioner yang diperoleh dari 

jumlah pertanyaan baur pemasaean yang berjumlah 43 dikali lima. 

Metode penyebaran dilakukan secara langsung di lokasi sekitar. 

Sebanyak 250 kuesioner yang dibagikan di lokasi usaha bisnis 

akan dibangun.  

2. Data Sekunder menurut Sekaran dan Bougie (2013: 113-116) 

Secondary data refer to information gathered from sources that already 
exist. There are several sources of secondary data, including books and 
periodicals, government publications of economic indicators, census data, 
statistical abstracts, database, the media, annual reports of companies, etc. 

 
Merupakan data yang yang dikumpulkan dari sumber yang sudah 

ada. Berikut merupakan beberapa sumber data sekunder yang digunakan 

dalam studi kelayakan bisnis ini, antara lain: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yang digunakan adalah referensi buku mengenai 

teori-teori yang dipakai untuk mendukung studi kelayakan bisnis ini, 

seperti teori mengenai restoran dan coffee shop, rumus-rumus yang 

dipakai dalam menghitung keuangan bisnis ini, dan lain-lain. 
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b. Website/Internet 

Data sekunder yang diambil melalui media internet seperti website 

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengambil data mengenai 

pertumbuhan penduduk Jakarta Utara, data PDRB, dan data lainnya. 

Melalui media internet juga di ambil data mengenai hukum, Undang-

Undang dan peraturan yang berhubungan dengan pembuatan proyek. 

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung 

untuk memperkuat data primer yang telah dikumpulkan .  

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Pariwisata 

Menurut Walker (2009: 37), pariwisata adalah: 

Tourism is a dynamic, evolving, consumer-driven force and is the 
world’s largest industry, or collection of industries, when all its interrelated 
components are placed under one umbrella: tourism, travel, lodging, 
conventions, expositions, meetings, events, restaurants, managed services, 
assembly, destination and event management, and recreation. Tourism plays a 
foundational role in framing the various services that hospitability companies 
perform. 

 
Pariwisata merupakan suatu industri yang dinamis, berkembang, 

dan merupakan industri terbesar di dunia, dimana semua komponen yang 

saling terkait ditempatkan di bawah satu payung, antara lain: pariwisata, 

perjalanan, fasilitas penginapan, konvensi, pameran, pertemuan, kegiatan, 

restoran, layanan, manajemen acara, dan rekreasi. Pariwisata memainkan 

peran mendasar dalam membingkai berbagai layanan yang dilakukan oleh 

semua industri yang bergerak dalam bidang jasa. 
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2. Definisi Restoran 

Definisi restoran menurut Walker (2014: 178): 

Restaurants are a vital part of our everyday lifestyles; because we are a 
society on the go, we patronize them several times a week to socialize, as well as 
to eat and drink. Restaurants offer a place to relax and enjoy the company of 
family, friends, colleagues, and business associates and to restore our energy 
level before heading off to the next class or engagement. 

 
Restoran merupakan bagian penting dalam gaya hidup manusia 

sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, sama halnya untuk makan dan 

minum. Restoran menawarkan tempat untuk bersantai bersama keluarga, 

teman, kolega, dan rekan bisnis serta untuk memulihkan tenaga dan 

pikiran sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Kata restaurant berasal 

dari Bahasa Perancis, yaitu restore yang berarti memulihkan kembali. 

3. Jenis Restoran 

Menurut Chon & Maier (2010: 212-213), restoran menurut 

kepemilikannya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Independent Restaurant 

Independent restaurants have one or more owners, and they 
are usually involved in the day-to-day operation of the business. Even if 
the owners have more than one property, each property operates 
independently, and usually has no formal identity or marketing 
relationship with others. 

 
Restoran yang berdiri sendiri merupakan restoran dengan 

jenis usaha yang dikelola dan dilaksanakan secara langsung oleh 

pemiliknya, dimana pemilik turut dalam kegiatan operasional 

restoran. Walaupun pemilik memiliki lebih dari satu properti, 
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namun masing-masing properti beroperasi secara independen dan 

tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. 

b. Chain Restaurant 

A group of restaurants, each identical in market, concept, 
design, service, food, and name. 

 
Restoran berjaring merupakan jenis restoran yang identik 

dengan memiliki kesamaan dalam hal target pasar, konsep, desain, 

layanan, makanan, dan nama dari restoran itu sendiri. Chain 

restaurant biasanya merupakan restoran yang sudah terkenal dan 

tersebar dimana-mana. 

c. Franchise Restaurant 

A franchise restaurant is a business system in which private 
entrepreneurs purchase the rights to open and run a location of a 
larger company. 

 
Restoran ini merupakan jenis usaha yang di mana 

perusahaan besar menjual hak bagi pengusaha swasta untuk 

membuka dan menjalankan usaha tersebut di lokasi yang berbeda.  

Menurut Walker (2014: 163-167, 196-207) , tipe dan jenis restoran 

yang berada di kehidupan masyarakat dibagi menjadi dua kategori utama, 

diantara lain: 

a. Full Service Restaurant 

Full service restaurant merupakan restoran yang 

layanannya tergolong formal dan lengkap, yang termasuk dalam 

kategori ini antara lain: 
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1) Fine Dining Restaurant 

Restoran yang memiliki tingkat tata meja yang tinggi, 

peralatan makan dan minum yang lengkap, serta dekorasi 

makanan yang terlihat mahal. Restoran dengan tipe fine dining 

memiliki target pasar menengah ke atas, karena restoran jenis 

ini menawarkan harga yang relatif mahal. 

2) Celebrity Restaurant 

Disebut juga dengan celebrity-owned restaurants, 

merupakan restoran yang biasanya dimiliki atau dikelola oleh 

tokoh selebriti atau orang terkenal. Pada umumnya restoran ini 

unggul dalam desain, suasana, makanan, dan di dekorasi 

berhubungan dengan si pemilik. 

3) Steak House 

Restoran yang menjual produk utamanya adalah daging 

merah, namun tetap menjual daging putih dan seafood.  

b. Casual Dining 

Merupakan jenis restoran yang lebih santai, yang termasuk 

dalam kategori restoran casual dining, yaitu: 

1) Family Restaurant 

Restoran keluarga berevolusi dari gaya coffee shop. Dalam 

tipe ini, sebagian besar restoran dioperasikan secara individual 

atau keluarga. Restoran keluarga pada umumnya memiliki 

akses yang mudah ke pinggiran kota. Restoran ini menawarkan 
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tata ruang yang sederhana, dengan menu dan layanan yang 

sederhana yang dirancang untuk memuaskan semua konsumen. 

2) Ethnic Restaurant 

Restoran yang memberikan unsur entik khusus di dalam 

menu makanan, minuman, dan dekorasi yang diberikan kepada 

konsumen. Restoran ini biasanya berlokasi di tempat yang 

banyak terdapat orang dengan budaya tersebut. Hampir semua 

restoran dengan tipe etnik dimiliki dan dikelola secara 

independen. 

3) Theme Restaurant 

Restoran yang memiliki tema yang khusus dan unik, 

sehingga memberikan suasana yang berbeda. Pada umumnya 

theme restaurant menawarkan menu yang terbatas namun 

berhasil memuaskan konsumen dengan memberikan 

pengalaman yang baru. 

4) Quick Service/Fast Food Restaurant 

Restoran ini mengutamakan layanan yang cepat, yang 

sering memiliki slogan “quick food”, biasanya menawarkan 

menu yang terbatas dengan harga yang relatif murah. Pada tipe 

restoran ini memiliki counter yang berfungsi untuk memesan 

dan mengambil makanan yang telah dipesan. 
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5) Bakery Café  

Restoran yang menjual produk utama roti, namun tidak 

menutup kemungkinan bagi pemilik usaha untuk menjual 

produk lain seperti kue dan makanan lainnya. Biasanya restoran 

bentuk ini memiliki kapasitas kursi yang tidak banyak.  

c. Bar and Beverage Operations 

Merupakan kategori dari usaha bidang food and beverage 

yang produk utamanya adalah minuman, yang termasuk dalam 

kategori bar and beverage operation adalah: 

1) Restaurant and Hotel Bars 

Bar yang berada dalam restoran atau hotel sering 

digunakan sebagai tempat untuk menunggu bagi para tamu 

sambil menikmati cocktail atau minuman aperitif sebelum 

duduk untuk makan malam. Bar tersebut merupakan titik utama 

dari operasi restoran karena membantu untuk menaikkan 

pendapatan. 

2) Nightclubs 

Merupakan tempat untuk orang bersantai, menikmati 

suasana wild night sambil menari dan berpesata dengan teman 

dan orang asing. Usaha nightclubs memiliki resiko yang cukup 

besar dikarenakan besar modal yang dibutuhkan relatif tinggi. 

Biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan jenis minuman 

alkohol yang tergolong tinggi. 
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3) Brewpubs  

Brewpubs merupakan kombinasi dari brewery dan pub atau 

restoran yang membuat dan menyeduh bir sendiri di tempat 

khususnya untuk memuaskan selera dari konsumen lokal. 

4) Sports Bars 

Sport Bar merupakan tempat di mana konsumen datang 

untuk bersantai dalam suasana olahraga. 

5) Coffee Shop 

Coffee shop merupakan jenis usaha yang menjual berbagai 

minuman dengan bahan dasar kopi. Awalnya diciptakan 

berdasarkan pada model bar Italia yang kemudian berkembang 

dengan banyak menambahkan variasi dari minuman kopi.  

4. Tipe Layanan 

Menurut  Chon & Maier (2010: 196), bentuk layanan adalah: 

Form of service refers to the way food and beverages are presented to 
the guest. 

 
Bentuk layanan dari suatu restoran merupakan cara bagaimana 

makanan dan minuman disajikan kepada tamu/konsumen. Tipe atau 

bentuk layanan menurut Chon & Maier (2010: 196-199): 

a. Table Service 

Table Service diposisikan untuk target pasar menengah ke atas. 

Tamu dipersilahkan duduk oleh penerima tamu (host/hostess), 

pemesanan makanan dan minuman dilakukan di meja oleh pelayan, 
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kemudian makanan dan minuman yang telah dipesan diantar langsung 

ke meja tamu oleh pelayan.  

b. Buffet Service 

Buffet Service diposisikan untuk kelangan menengah ke bawah dan 

keluarga. Tipe layanan ini biasa digunakan pada acara-acara tertentu 

seperti pernikahan dan Sunday brunch dimana tamu bebas mengambil 

makanan yang tersedia di buffet table. Konsumen mengambil 

makanan tanpa bantuan server. 

c. Banquet Table Service 

Tipe layanan banquet table ini biasanya digunakan pada acara 

besar seperti rapat atau konvensi dengan target pasar keluarga, sosial, 

dan bisnis. Banquet table service mirip dengan table service, di mana 

makanan dan minuman diantar ke meja konsumen oleh pelayan, 

dibutuhkan transportasi untuk membawa makanan dari dapur ke 

tempat diadakannya acara tersebut. 

d. Cafetaria Service 

Cafetaria Service sering ditemukan di sekolah atau di perkantoran. 

Tipe layanan ini mirip dengan banquet table service, dimana 

konsumen mengambil makanannya sendiri, yang membedakan adalah 

tipe layanan caferia membutuhkan pelayan untuk memporsikan 

makanan. Dalam cafetaria service juga mengharuskan konsumen 

untuk mengantri dalam satu jalur untuk melewati counter dari 

makanan dan minuman.  
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e. Family-Style Service 

Family-style service biasanya digunakan untuk jamuan makan di 

perkemahan musim panas dan beberapa restoran etnik. Penyajian 

makanan dilakukan seperti cara jamuan makan malam keluarga 

tradisional dengan mengoper makanan dari orang yang satu ke yang 

lain.  

f. Room Service 

Room service merupakan tipe layanan yang berada dalam hotel, 

dimana tamu memesan makanan dan makanan diantar ke kamar tamu. 

Tipe layanan ini mirip dengan layanan yang dilakukan di rumah sakit 

namun pada layanan rumah sakit pengantaran makanan memiliki 

jadwal rutin.  

g. Quick Counter Service 

Quick Counter Service biasa ditemukan di rumah makan cepat saji, 

dan memiliki target pasar kalangan bawah. Pada tipe layanan ini, 

pelayan berdiri dibelakang counter dan konsumen datang dan 

langsung memesan serta melakukan proses pembayaran makanan dan 

minuman di counter tersebut sambil menunggu pesananannya siap.  

h. Traditional Counter Service 

Traditional Counter Service merupakan layanan yang proses 

pemesanan dan pengantaran makanan cepat. Tipe konsumen biasanya 

perorangan yang tidak mau menunggu lama. 
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i. Take-Out Service 

Take-out service biasa digunakan oleh restoran yang menggunakan 

table service. Pada tipe layanan ini konsumen dapat memesan 

makanan untuk dibawa pulang. Makanan yang dibawa pulang 

dikemas dengan kemasan yang dibuat menarik dan mudah dibawa. 

j. Carshop Service 

Tipe layanan ini bermula pada restoran drive-in yang cukup 

populer di California tahun 1940an sampai 1950an. Konsumen datang 

dengan mobil dan memasuki tempat parkir, kemudian pemesanan 

makanan dan minuman dilakukan di dalam kendaraan melalui jendela 

pintu mobil. Dibantu oleh pelayan yang akan mengantar pesanan dan 

proses pembayaran juga dilakukan di dalam kendaraan. 

k. Drive-Through Service 

Tipe layanan ini merupakan layanan carshop yang telah diperbarui 

dan biasa digunakan oleh restoran cepat saji. Pada tipe layanan ini, 

konsumen melakukan pemesanan makanan dari dalam kendaraan 

melalui microphone yang langsung terhubung kepada pelayan yang 

akan langsung menyiapkan pesanan konsumen, kemudian pesanan 

makanan dapat diambil lewat jendela yang tersedia. 

l. Delivery Service 

Pada tipe layanan ini, konsumen memesan makanan dari rumah, 

dan restoran akan mengirimkan kurir untuk mengantar pesanan ke 
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rumah konsumen. Restoran dengan tipe layanan ini biasanya memiliki 

menu yang terbatas. 

5. Tipe Menu 

Menurut Walker (2014: 190), menu adalah: 

The menu may be the most important ingredient in a restaurant’s 
success. A restaurant’s menu must agree with the concept; the concept must be 
based on what the guest in the target market expects; and the menu must exceed 
those expectations. 

 
Menu merupakan bahan paling penting dalam kesuksesan sebuah 

restoran. Menu sebuah restoran harus sesuai dengan konsep restoran 

tersebut, dan konsep yang diterapkan juga harus sesuai dengan harapan 

dari target pasar, dan menu tersebut harus dapat melampaui dari harapan 

tersebut. Terdapat enam tipe utama menu menurut Walker (2014: 190): 

a. A La Carte Menus 

Menu yang menawarkan produk dengan harga yang berbeda-beda 

setiap macamnya. 

b. Table D’hote Menus 

Menu yang menawarkan satu set menu berupa appetizer, soup, 

main course, dan dessert dengan harga yang sudah ditentukan. Tipe 

menu ini sering digunakan di hotel dan di negara Eropa. 

c. Du Jour Menus 

Menu yang berubah-ubah setiap harinya, dan memiliki menu 

andalan yang ditawarkan setiap harinya “menu of the day”. 

d. Tourist Menus 

Menu yang dirancang untuk menarik perhatian turis. 
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e. California Menus 

Menu ini sering ditemukan di beberapa restoran di California, 

dimana konsumen dapat memesan makanan apa saja pada menu 

tersebut kapan saja pada hari tersebut. 

f. Cyclical Menus 

Menu ini berubah dan mengulang dalam periode waktu tertentu. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kebosanan pada konsumen. 

6. Sejarah Kopi dan Coffee Shop 

Menurut Banks, Fadden dan Atkinson (2010), menyebutkan 

sejarah kopi bermula pada 800 SM di mana banyak bangsa Ethiopia yang 

berada di Benua Afrika yang menkonsumsi biji kopi yang dicampurkan 

dengan kotoran hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan 

energi mereka. Penemuan biji kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja 

ketika penggembala bernama Kaldi mengamati kawanan kambing 

gembalaannya yang mengantuk, namun setelah memakan buah kopi, 

kambing tersebut mulai berjingkrak dengan semangat. Dan kemudian 

Kaldi, mencoba memasak dan mengkonsumsi biji kopi itu. Kebiasaan itu 

berkembang dan menyebar ke bagian negara Afrika, namun penyajiannya 

masih konvensional. Setelah beberapa ratus tahun kemudian biji kopi 

dibawa melewati laut merah dan tiba di Arab, dengan penyajian yang lebih 

maju dibandingkan dengan di Afrika. Arab merupakan bangsa yang 

pertama kali memperkenalkan kopi sebagai minuman suci oleh Sultan 

Mekkah. Pembudidayaan kopi hanya dilakukan di kota Arab, dan baru 
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pada tahun 1600an seorang peziarah India bernama Baba Bu berhasil 

membawa biji kopi keluar dari tanah Arab, yang kemudian dibudidayakan. 

Beberapa tahun kemudian, biji kopi mulai diperkenalkan ke daerah 

Amerika dan Eropa, bangsa Belanda yang merupakan salah satu negara 

yang berhasil membudidayakan kopi dan merupakan salah satu negara 

penjajah Indonesia, membawa biji kopi ke Indonesia tepatnya ke Pulau 

Jawa pada tahun 1690, dan kemudian kopi terus berkembang di Indonesia. 

Menurut Walker (2014: 154-155), pada tahun 1637, coffee house 

Eropa pertama dibuka di Inggris, hanya dalam waktu tiga puluh tahun, 

kedai kopi telah menggantikan kedai minuman lainnya, dan menjadi pusat 

sosial, komersial, dan politik dalam negeri. Coffee house mendapat 

julukan sebagai penny universities, dimana semua topik pembicaraan 

dibahas dan dipelajari hanya dengan harga secangkir kopi. Orang-orang 

waktu itu tidak hanya membicarakan bisnis namun juga memulai bisnis 

mulai dari coffeehouse, seperti Bank, koran, dan perusahaan asuransi 

Lloyd’s London Insurance Company yang dimulai dari Edward Lloyd’s 

coffeehouse. Kedai kopi juga popular di negara-negara Eropa, seperti Café 

Procope di Paris yang dibuka pada tahun 1689 yang sampai saat ini masih 

beroperasi telah menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak selebriti. 

Belanda memperkenalkan kopi ke Amerika selama periode kolonial. 

Kedai kopi kemudian menjadi simbol yang menghantui para aktivis 

revolusioner yang melawan Raja Ingris, King George yang menerapkan 

pajak teh. John Adams dan Paul Revere kemudian merencanakan Boston 
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Tea Party dan melawan demi kebebasan di sebuah coffee house. Hal ini 

membantu membangun citra kopi sebagai minuman demokrasi tradisional 

Amerika. 

7. Jenis Kopi 

a. Jenis kopi menurut Panggabean (2010: 20-31), antara lain: 

1) Arabika 

Jenis kopi ini biasanya tumbuh di dataran tinggi. Kopi 

jenis Arabika memiliki harga yang tinggi diseluruh dunia. 

Arabika memiliki aroma, bentuk, dan kehalusan dari biji kopi 

yang sangat baik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Biji 

kopi Arabika ini merupakan biji kopi yang pertama kali 

dibudidayakan di Indonesia, dan paling banyak dibudidayakan 

di dunia, hampir 75% dari produksi kopi di dunia. Kopi jenis 

Arabika memiliki potensi produksi yang sangat tinggi dan 

relatof tahan terhadap hama dan penyakit. Semakin tinggi 

lokasi perkebunan kopi, cita rasa yang dihasilkan oleh biji kopi 

akan semakin baik. 

2) Robusta 

Biji kopi Robusta memiliki nilai jual yang lebih rendah 

dibandingan biji kopi Arabika. Tanaman kopi jenis Robusta 

memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan jenis 

kopi Arabika. Biji kopi Robusta dapat tumbuh di dataran yang 

lebih rendah, namun dapat juga di dataran tinggi. Robusta tahan 
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dengan iklim apapun dan memiliki rasa dan wangi yang tidak 

mencolok seperti Arabika. 

3) Liberika 

Biji kopi jenis Liberika memiliki kemiripan dengan 

jenis Arabika, yang membedakan adalah jenis Liberika lebih 

tahan terhadap serangan hama dibandingkan kopi jenis 

Arabika.  

b. Menurut Brown (2008: 520), kopi dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1) Blended Coffee 

Blended coffee adalah pencampuran berbagai varietas biji 

kopi yang menghasilkan campuran kopi dengan karakteristik 

terbaik dari masing-masing biji sepenuhnya dapat dirasakan. 

Tujuan pencampuran adalah untuk keseimbangan rasa dan 

kompleksitas aromanya. Beberapa biji kopi campur yang 

sangat terkenal dan mahal adalah Jamaican Blue Mountain dan 

Hawaiian Kona. 

2) Unblended Coffee or Single Origin Coffee 

Unblended coffee adalah merupakan biji kopi yang tumbuh 

berasal di lokasi tertentu, sehingga memiliki rasa karakteristik 

tertentu.  
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8. Kopi di Indonesia 

TABEL 4 
Karakteristik Kopi Indonesia 

 
No. Nama Tipe Body Rasa Keasaman 
1. Sumatera 

Mandheling 
Arabika Full Berbau tanah, tembakau, 

kuat 
Low 

2. Sumatera 
Sidikalang 

Arabika Full Berbau coklat, karamel, 
herbal, spicy, kuat 

Low 

3. Aceh Gayo Arabika Full Berbau tanah, spicy Medium 
4. Jawa Arabika Medium Berbau coklat, nutty, herbal Low 

5. Bali Kintamani Arabika Light Citrusy, nutty Medium 
6. Flores Arabika Full Barbau coklat, spicy, 

tembakau, citrusy, floral, 
kekayuan, kuat 

High 

7. Toraja Arabika Medium Berbau coklat, karamel, 
herbal 

Medium 

8. Papua Arabika Medium Buah-buahan, balance, 
bersih 

Mild 

Sumber: Gemilang (2013: 95) 

a. Sumatera Coffee 

1) Kopi Gayo 

Kopi Gayo merupakan salah satu kopi terbaik yang berasal 

dari daratan tinggi Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam. Jenis 

kopi arabika dari tanah Gayo ini adalah produksi kopi terbesar 

di Asia. Nama Gayo diambil dari nama suku asli yang ditinggal 

di daerah tersebut. Kopi Sidikalang (Sumatera Utara) 

Kopi Sidikalang telah dikenal di seluruh dunia karena rasa 

dan aromanya. Sidikalang adalah ibukota kabupaten Dairi, 

terletak di daerah pegunungan yang sejuk. Keunikan dari kopi 

Sidikalang dihasilkan dari kombinasi cuaca dingin dan jenis 

tanah di kawasan Bukit Barisan.  
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2) Kopi Mandheling 

Kopi arabika Mandheling berasal dari daerah utara dari 

pulau Sumatera. Jenis kopi ini ditanam di tanah vulkanik 

dengan ketinggian yang cukup tinggi dan berada di wilayah 

Mandheling Lake Toba. Kopi Mandheling dikenal dengan 

aroma yang sangat kuat dan bodi yang kental dibandingkan 

kopi arabika lainnya. 

3) Kopi Lintong 

Kopi Lintong berasal dari daerah bernama Lintognihuta 

dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Kopi Lintong 

dikategorikan sebagai kopi spesial karena memiliki aroma, 

bodi, dan rasa yang khas.  

b. Java Coffee 

1) Kopi Preanger 

Kopi Preanger ditanam dan dibudidayakan di Jawa Barat, 

Bandung. Kopi ini mulai dikenal di masa kolonial Belanda. 

Rasa kopi jenis Preanger memiliki ciri khas yang berbeda 

karena ditanam di daerah dengan curah hujan yang sesuai dan 

keasaman tanah untuk budidaya kopi. 

2) Kopi Jawa 

Java coffee merupakan salah satu jenis kopi arabika 

spesialis yang ditanam di dataran tinggi Ijen, Jawa Timur 
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dengan ketinggian lebih dari 1400 meter di atas permukaan 

laut.  

3) Kopi Bali (Kintamani) 

Kopi Bali ditanam dan dibudidayakan di dataran tinggi 

Kintamani dan lembah dekat Danau Batur. Daerah perkebunan 

kopi ini dikelilingi dengan daerah gunung api Batukaru dan 

gunung Agung, menciptakan karakter yang unuk untuk kopi 

jenis ini. 

4) Kopi Flores 

Kopi arabika Flores banyak dibudidayakan di daerah 

Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada. Kopi Flores lebih 

dikenal dengan nama Arabika Flores Bajawa yang merupakan 

kota kecil di dataran tinggi Flores. Bajawa memiliki tanah 

erupsi gunung api aktif maupun tidak aktif, sehingga 

menghasilkan kopi dengan rasa khas yang berbeda dari jenis 

kopi lainnya. 

5) Kopi Toraja 

Wilayah utama di Sulawesi yang memproduksi kopi 

arabika merupakan daerah pegunungan yang disebut Tana 

Toraja, tepatnya di dataran tinggi tengah Sulawesi Selatan. 

Tanah di daerah Sulawesi yang memiliki kandungan besi yang 

tinggi yang mempengaruhi rasa kopi. 
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6) Kopi Papua 

Ada dua daerah utama penghasil kopi di Papua, yaitu 

Lembah Baliem, di dataran tinggi tengah dari wilayah 

Jayawijaya dan Lembah Kamu di daerah Nabire. Kedua daerah 

ini berada di ketinggian antara 1400 dan 2000 meter, 

menciptakan kondisi ideal untuk memproduksi kopi Arabika.  

9. Klasifikasi Mesin Kopi 

a. Klasifikasi Jenis Espresso Machine 

Paul (2013: 6) menjelaskan bahwa ada tiga jenis espresso 

machine. Masing-masing jenis mesin kopi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Beberapa klasifikasi jenis mesin kopi, diantaranya adalah: 

1) The Pump Style Espresso Machine 

Jenis mesin kopi ini menggunakan mesin pompa untuk 

menghasilkan air yang digunakan untuk membuat kopi. Mesin ini 

memiliki ukuran yang besar dan menghasilkan suara yang cukup 

bising. Jenis mesin kopi ini dapat menghasilkan kopi dalam 

jumlah besar dengan kualitas yang baik, namun dibutuhkan 

perawatan yang sering dikarenakan sifatnya yang memompa terus 

air sehingga sering terjadi penyumbatan. 

2) The Lever Style Espresso Machine 

Mesin kopi ini menggunkan tuas untuk menciptakan 

tekanan uap air terhadap hasil gilingan biji kopi untuk 

menghasilkan kopi. Berbeda dengan jenis mesin kopi pompa, 
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mesin ini tidak menghasilkan suara bising. Kualitas kopi yang 

dihasilkan tergantung dari barista yang mengoperasikan, karena 

mesin kopi ini memiliki sistem manual. Mesin kopi ini tidak 

memerlukan perawatan yang intensif karena perangkat-

perangkatnya yang sederhana. 

3) Steam Powered Espresso Machine 

Jenis mesin ini menggunkan tenaga uap. Uap yang 

dihasilkan dari air yang dipanaskan menciptakan tekanan untuk 

membuat kopi. Tekanan yang dihasilkan sering kali tidak 

konsisten, sehingga kualitas rasa kopi yang dihasilkan tidak selalu 

baik. Mesin ini memiliki ukuran kecil dan mudah untuk 

digunakan. 

b. Klasifikasi Jenis Espresso Machine berdasarkan pengoperasian 

Paul (2013: 7) menjelaskan bahwa ada empat jenis espresso 

machine berdasarkan sistem penggunaanya dalam operasional, yaitu: 

1) Manual Espresso Makers 

Manual espresso machine membutuhkan seorang barista 

untuk melakukan keseluruhan proses membuatan produk kopi. 

Dimulai dari proses pengukuran dan penggilingan biji kopi, 

memadatkan bubuk kopi, hingga proses pembuatan kopi itu 

sendiri. Jenis mesin kopi ini termasuk yang paling murah. 
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2) Semi-Automatic Machines 

Semi-automatic machine melalukan sebagian pekerjaan 

bagi barista. Barista hanya perlu mengatur temperatur suhu dan 

tekanan yang dibutuhkan dan memadatkan bubuk kopi, kemudian 

sisanya merupakan pekerjaan mesin. Harganya relatif lebih mahan 

dibandingkan mesin kopi manual. 

3) Automatic Machines 

Automatic machine melakukan keseluruhan proses 

pembuatan kopi, yang perlu dikerjakan hanya memasukan air dan 

biji kopi untuk diproses. Hanya dengan menekan tombol pilihan, 

kopi akan tersedia sesuai dengan pilihan. 

4) Super-Automatic Machines 

Super-automatic machine melakukan seluruh pekerjaan 

termasuk penghalusan biji kopi dan pemadatan. Jenis mesin kopi 

ini sangat canggih dan menghasilkan rasa kopi berkualitas 

dibandingkan dengan mesin lainnya. Harga mesin kopi ini sangat 

mahal. 

10. Manfaat Kopi 

Authority Nutrition (2014) memaparkan beberapa manfaat dari 

kopi, antara lain 

a. Kopi dapat meningkatkan tingkat energi, kandungan kafein dalam kopi 

memblok terjadinya neurotransmitter yang terhambat di otak yang 

menyebabkan efek stimulan. 
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b. Kopi dapat membantu membakar lemak dan meningkatkan tingkat 

metabolisme tubuh sebanyak 3-11%. 

c. Kafein dalam kopi dapat meningkatkan kinerja fisik dan tingkat 

adrenalin sebanyak 11%. 

d. Dalam kopi terdapat banyak nutrisi penting seperti riboflavin, 

panthotenic acid, manganese, potassium, magnesium, dan niacin. 

e. Kopi dapat menurunkan risiko penyakit Diabetes Tipe II, Demensia 

Alzheimer, Parkinson, dan kanker. 

f. Kopi berguna untuk melawan depresi dan risiko stroke. 

g. Kopi merupakan sumber antioksidan terbesar. 

 

E. Aplikasi Konsep pada Pengembangan Usaha 

Konsep Split Beans Coffee Shop ini dibangun secara independen dan 

tidak berhubungan dengan perusahaan atau restoran lainnya. Usaha bisnis ini 

secara spesifik bergerak di bidang coffee shop, dimana produk utama yang 

dijual merupakan produk dengan bahan dasar kopi. Produk yang ditawarkan 

berupa minuman kopi yang dibuat dari kopi yang berasal dari wilayah 

Indonesia, seperti kopi Toraja, Gayo, Mandheling, dan Bali, sehingga 

konsumen dapat memilih jenis kopi yang ingin digunakan. Keunikan yang 

dimiliki oleh usaha bisnis ini adalah konsumen dapat langsung memilih biji 

kopi yang digunakan untuk membuat produk minuman yang ingin dipesan. 

Barista akan membantu proses pemilihan untuk menjelaskan perbedaan dari 

setiap biji kopi.  
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Split Beans Coffee Shop dikemas dengan konsep simplicity 

contemporary design yang merupakan desain modern yang banyak 

menggunakan sentuhan kayu yang dibuat dengan desain edgy  sehingga 

membuat konsumen nyaman. Dengan pemilihan layanan bergaya quick 

counter service, dimana konsumen dapat memilih dan memesan produk 

makanan lewat counter pemesanan.  

Pemilihan jenis menu yang ditawarkan berupa menu ala carte, 

dimana menu yang ditawarkan memiliki harga yang berbeda-beda. Split 

Beans Coffee Shop menyediakan layanan take-away untuk produk minuman 

dan makanan. Coffee shop ini berencana untuk dibuka di lokasi Ruko Crown 

Golf Blok D No. 12, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana lokasi ini 

merupakan lokasi yang sedang berkembang dan berpotensi dan sesuai 

dengan pangsa pasar yang ada karena lokasi ini. 

	  




